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Bästa Nordiska Rotaryvänner,    17 januari 2020 
 
Välkomna till en ny vårtermin i vår trevliga intercityklubb. Vi genomförde en enkät i höstas 
under rubriken ”hur vill du utveckla klubben 2020” och frågade samtidigt om fortsatt 
medlemskap. Uppropet resulterade i lite färre medlemmar, vi är nu drygt 60 aktiva 
medlemmar, en del har lämnat ”kusten” av olika anledningar. Det finns utrymme för fler så 
låt oss hjälpas åt att fylla på! När det gäller utveckling av klubben och önskemål om program 
var responsen skral.  
 
Trots svårighet att rekryterera ny president lyckades det att tillsätta två! Hans-Gunnar 
Andersson och Peter Modeen presiderar tillsammans i år. Vi skall göra vårt bästa att erbjuda 
ett intressant program, som speglar omvärlden varvat med aktuellt från medlemmarna.  
 
Vi har nu gått in ett nytt decennium som erbjuder en del utmaningar, både nationellt och 
internationellt. Vi inleder vårt vårprogram med Ruben Larsson, som denna gång kommer att 
berätta om ”Kinas intåg i Europa och Spanien”. Kina som har tydliga ambitioner att bli en 
global stormakt dominerar redan marknaden för batteri till elbilar. Vår medlem Per 
Wahlström berättar om sig själv under rubriken ”Vapenhandlaren som blev medicinman 
men som fick återfall”. Vilken spännande rubrik, det ser vi fram emot att lyssna till.  
 
Ola Josefsson, som vet det mesta om vad som händer i Spanien, berättar det senaste under 
rubriken ”Spanien just nu”. Vi speglar Brexit och vad det kan förväntas att innebära, bl.a. i 
vårt område. Myra Cecilia Azzopardi från Citizens Advice Bureau uppdaterar oss i detta 
aktuella ämne. Fastighetsmarknaden intresserar väl de flesta. Kent Schanke från Nordica 
Sales & Rentals informerar oss om hur den ser ut på vårens sista möte den 17 april.  
 
Det viktigaste i vår är förstås vårt 15 års jubileum, som kommer att firas den 20 mars. Det 
blir ett lunchmöte med lite extra festivitas och underhållning. Boka in datumet redan nu! 
 
Vi fortsätter med våra stipendier till de nordiska skolorna, som nu även fått en dansk kollega. 
Vi ser fram emot att träffa dem till hösten och vi hoppas att även kunna fortsätta vårt 
engagemang till Hogar Betania i La Linea. 
 
 



Så här ser programmet ut i vår; 
 
7 februari Ruben Larsson, ”Spanien sätter spår i Europa och Spanien” 
21 februari Per Wahlström, ”Vapenhandlaren som blev medicinman men som fick återfall”  
6 mars Ola Josefsson, ”Spanien just nu” 
20 mars 15 års jubileum – lunch med festivitas 
3 april Myra Cecilia Azzopardi, CAB (Citizens Advice Bureau),” Brexit” 
17 april Kent Schanke, Nordica Sales & Rentals, ”Aktuellt på fastighetsmarknaden” 
 
Inbjudan sändes ut före respektive möte med angiven sista anmälningsdag. Vi hoppas på 
stort deltagande! 
 
Vi hälsar er välkomna till vårens program, 
 
Hans-Gunnar och Peter 


